INSCHRIJFFORMULIER
LENTELESSEN 2018
MAXI & VOLWASSENEN
(VANAF 11 JAAR EN OUDER)
Tennisschool Roeselare 2018
Inschrijfformulier voor doelgroep maxi (11+ leeftijd) en volwassenen.
O Cursus van 8 lessen van 60 minuten – 4 personen maxi/volwassenen € 80,- p.p.
O Cursus van 8 lessen van 60 minuten – 3 personen maxi/volwassenen € 100,- p.p.
O Cursus van 8 lessen van 60 minuten – 2 personen maxi/volwassenen € 150,- p.p.
O Cursus van 8 lessen van 60 minuten – prive maxi/volwassenen
€ 300,- p.p.
(gewenste cursus aankruisen) 1 gratis les extra vanuit TCR voor prive of per 2 les…
Losse flexibele privelessen ook mogelijk en in onderling overleg overeen te komen met Dirk de Vries
De trainingen zullen wekelijks worden gehouden en starten vanaf week 16 april tot medio juni 2018.
Ieder jeugdlid die lessen volgt, dient ook zomerlid te zijn, en desbetreffend lidgeld voor jeugd te
voldoen. Hierdoor kun je onbeperkt vrij spelen en ben je verzekerd bij calamiteiten op het terrein
o.a. Je kunt ook meedoen aan events, tornooien en teruggave mutualiteit mogelijk. (Er wordt
normaal gezien geen les gegeven op feestdagen).
(Indien trainer ziek is en de lessen niet door kunnen gaan worden deze ingehaald in overleg)
(Indien mensen zelf niet aanwezig kunnen zijn telt de les als gegeven. Max. 2 inhaallessen bij Privé.

Hoe te betalen; Cash voorafgaand aan 1e lesdag in envelop, of overschrijving van tevoren op
rekening van TC Roeselare: KBC IBAN: BE70 4675 1961 3125 met mededeling van : naam,
leeftijd, soort activiteit !
Betaling van tevoren in orde maken, zodat betreffende persoon kan deelnemen aan activiteit.
Naam:…………………………………… Geb.datum:…………………………
Adres:……………………………………………………………………………...
Uw telefoonnr:…………………………………………………………………..
Uw e-mailadres:…………………………………………………………………
Ik zou graag willen trainen op: 1)……….…dag
2)………….dag

………………………….tijd
………………………….tijd

Plaats:………………. Datum:…………… Handtekening:…………………….

Deadline inschrijving lentelessen maxi en volwassenen: 8 april a.s.
Formulier verplicht inleveren bij bar aan Daphne of aan Dirk de Vries persoonlijk of via
e-mail: info@tcroeselare.be. Formulier online: www.tcroeselare.be –lessen/stages
Ieder jeugdlid die lessen volgt, dient ook zomerlid te zijn, en desbetreffend lidgeld voor jeugd te
voldoen. Hierdoor kun je onbeperkt vrij spelen en ben je verzekerd bij calamiteiten op het terrein
o.a. Je kunt ook meedoen aan events, tornooien en teruggave mutualiteit mogelijk. Tarieven zie
website of informeer even in clubhuis bij Dirk en Daphne

